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Πρακτικά 16ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Περιόδου 2016-2018
της Πέμπτης, 18 Ιανουαρίου 2018
Υπεύθυνος Πρακτικών: Εμμ. Γεωργούλης

Παρόντες: Ο Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης και τα μέλη του ΔΣ Παναγιώτης Πάτσης
(Αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Γεωργούλης (Γραμματέας), Εμμανουήλ Ξυλούρης (Ταμίας), Βασιλική
Παυλίδου και Pablo Reig. Απών το μέλος Νικόλαος Στεργιούλας, για προσωπικούς λόγους.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της πρόχειρης ημερήσιας διάταξης:
Θέμα (1) Εκλογές της Εταιρείας: ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Εταιρείας ενημέρωσαν το ΔΣ ότι,
όπως έχει ανακοινωθεί και στο Newsletter των αρχών Ιανουαρίου, έχει ξεκινήσει η διαδικασία
προετοιμασίας των εκλογών της Εταιρείας και εύρεσης υποψηφίων (Προέδρου και μελών του ΔΣ).
Δικαίωμα δεύτερης θητείας στο ΔΣ έχουν, εφόσον το επιθυμούν, ο Πρόεδρος, Απόστολος
Μαστιχιάδης, και οι Π. Πάτσης, Β. Παυλίδου και Ν. Στεργιούλας. Αφυπηρετούν οι Ε. Γεωργούλης, Ε.
Ξυλούρης και P. Reig. Η επίσημη ανακοίνωση των εκλογών θα γίνει από το Γραμματέα έως τα τέλη
Ιανουαρίου και οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο Γραμματέα έως και τα τέλη
Φεβρουαρίου. Ο Γραμματέας θα επιβλέπει την τήρηση του Καταστατικού σε ολόκληρη τη διαδικασία
έως και την ανάληψη της ευθύνης των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή και θα προετοιμάσει
την ταχυδρομική αποστολή ψηφοδελτίων και οδηγιών προς όλα τα Τακτικά και Έκτακτα μέλη της
Εταιρείας, όπως προβλέπεται ρητά από το Καταστατικό. Το ΔΣ ομοφώνησε ως προς την
ακολουθούμενη διαδικασία.
Θέμα (2) Θερινό Σχολείο Alpbach: ο Γραμματέας της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ ότι έχει ληφθεί
επιστολή από το συνάδελφο κ. Νικόλαο Σέργη σχετική με το ετήσιο Θερινό Σχολείο που λαμβάνει χώρα
στο Alpbach της Αυστρίας. Ο κ. Σέργης έχει τοποθετηθεί επικεφαλής της εθνικής επιτροπής επιλογής
ενός ή δύο φοιτητών στο Σχολείο και αιτείται από την Εταιρεία την κάλυψη των ταξιδιωτικών εξόδων
ενός επιλεγέντος φοιτητή, όπως συνέβη και σε προηγούμενα έτη. Η Εταιρεία έχει επανειλημμένα
στηρίξει έμπρακτα το Θερινό Σχολείο Alpbach, αναγνωρίζοντας την υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης
κατά τη διάρκειά του και το όφελος που έχει αυτή στους φοιτητές που το παρακολουθούν. Συνεπώς,
το ΔΣ ομοφώνησε ως προς την πλήρη κάλυψη των ταξιδιωτικών εξόδων του φοιτητή που θα του
υποδειχθεί (το κόστος διαμονής και σίτισης καλύπτεται από το Σχολείο).
Θέμα (3) Ενημέρωση από το Γραμματέα: ο Γραμματέας της Εταιρείας ενημέρωσε το ΔΣ ότι,
δυστυχώς, παρήλθε η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων ταξιδιωτικών χορηγιών από φοιτητές (15
Δεκεμβρίου) χωρίς να έχει κατατεθεί καμία αίτηση, παρότι η προθεσμία είχε κοινοποιηθεί
επανειλημμένα στα μέλη από τα Newsletters της Εταιρείας. Συζητήθηκαν εκτεταμένα οι πιθανοί λόγοι
έλλειψης ενδιαφέροντος. Προτάθηκαν διάφορες εναλλακτικές, όπως αυτές της αύξησης της
συχνότητας κατάθεσης αιτήσεων ανά τρίμηνο (άρα τέσσερις προθεσμίες το χρόνο) ή ανά τετράμηνο
(άρα τρεις προθεσμίες το χρόνο), από την εξαμηνιαία κατάθεση που υπάρχει τώρα. Προτάθηκε ακόμα
και η ελεύθερη κατάθεση αιτήσεων, δοκιμαστικά, μέχρι την κάλυψη ενός πλαφόν (της τάξης των 1300
ευρώ ετησίως, όπως υφίσταται τώρα). Προτάθηκε τέλος η σημαντική αύξηση της κάλυψης ανά άτομο,
από τα 400 ευρώ που είναι σήμερα, δεδομένου ότι αυτό το ποσό αφήνει ακόμα ένα αρκετά σημαντικό
υπόλοιπο να καλυφθεί από τον φοιτητή. Μεταξύ των εναλλακτικών, διεφάνη τελικά ενδεχόμενη
προτίμηση να παραμένει το αδιάθετο ποσό υπόψιν του ΔΣ και να καλύπτονται περισσότεροι φοιτητές
οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο ή το Θερινό Σχολείο της Εταιρείας ή και κάποια
άλλη έκτακτη ταξιδιωτική ανάγκη φοιτητών. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο το
ενδιαφέρον μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΕΚΠΑ, Έκτακτου Μέλους της Εταιρείας, να ενισχυθεί για να
παρακολουθήσει συνέδριο EWASS στη Μεγάλη Βρετανία τον Απρίλιο του 2018, στο οποίο θα
παρουσιάσει τόσο ομιλία όσο και αφίσα. Το ΔΣ ομοφώνησε στο να καταθέσει η φοιτήτρια αίτηση, έστω
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και εκπρόθεσμα, και το ΔΣ να αποφασίσει την έγκρισή της ή μη μέσω έκτακτης επικοινωνίας.
Θέμα (4) Προετοιμασία τρέχοντος τεύχους Ίππαρχου: ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε
το ΔΣ ότι είναι σε εξέλιξη η εύρεση συγγραφέων των κεντρικών άρθρων του τρέχοντος τεύχους.
Υπενθυμίστηκε το χρονοδιάγραμμα της κατάθεσης των άρθρων, η συγκέντρωση της ύλης του τεύχους,
η προώθηση στον εκδότη και η τελική έκδοση, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο μισό
του Ιουνίου 2018 ώστε να διανεμηθεί στα μέλη κατά την επόμενη ΓΣ, κατά τα τέλη Ιουνίου. Στο μεταξύ
τα μέλη του ΔΣ θα υποβοηθούν τον Αντιπρόεδρο ως προς την εύρεση εν δυνάμει συγγραφέων.
΄Αλλα θέματα:
Ο Ταμίας της Εταιρείας υπενθύμισε στο ΔΣ την υποχρέωση κάλυψης της ετήσιας εθνικής συνδρομής
στο περιοδικό Astronomy & Astrophysics για το 2018 (3300 ευρώ). Η Εταιρεία προφανώς θα καλύψει
αυτή τη συνδρομή κατά την πάγια τακτική της τα τελευταία χρόνια.
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (17ης) τηλεδιάσκεψης του ΔΣ
αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018, στις 11 π.μ. Αν προκύψει λόγος
αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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